
 

EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEK OKULU 

MODA TASARIM BÖLÜMÜ 

A.Amaçlar 

Moda Tasarımı bölümünün amacı, tasarım alanında eğitim vermektir. Öğrencilerin moda endüstrisinin beklentileri 

doğrultusunda tasarım ve giyim sektörüne yönelik, sanayi ile işbirliği içinde bilgi donanımı kazanmalarını sağlar.  

B.Hedefler  

Moda Tasarım bölümünün hedefi, öğrencileri, profesyonel kariyer olarak moda endüstrisi için yetiştirmektir. Bölümün 

ilgi alanı, öğrencilerin moda tasarım aşamalarını ve moda tasarım ile ilgili kavramları anlamasını sağlamaktır. 

Öğrencileri fonksiyonel ve görsel kimlik yetenekleri ile donatmayı hedefler, tasarımcı olmak için tasarım aşamaları 

konusunda teşvik eder. 

 

C. Program Öğrenme Çıktıları 

 

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, 

sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

2-Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve 

etkin kullanabilmek. 

 

3-Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. 

 

4- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, 

sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

 

5- Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve 

etkin kullanabilmek. 

 

6- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 

bilincini kazanmak. 

 

7- Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. 

8-Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik kurallarını öğrenebilme 

9- Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini kullanarak çeşitli konfeksiyon 

ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme becerisini kazanmak. 

10- Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve çizim tekniklerini uygulamalı olarak 

öğrenebilme 

11- Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük becerilerini geliştirebilme 



12- Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme 

 

13- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, 

sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

 

14- Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde ve bireysel çalışma, sorumluluk alma 

becerisi kazanmak, Moda Tasarım sürecini planlayabilmek 

 

15-Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma Tasarımı programlarına göre 

çözümleme ve tasarlama becerilerini geliştirebilme 

 

 

16-Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde ve bireysel çalışma, sorumluluk alma 

becerisi kazanmak, Moda Tasarım sürecini planlayabilmek 

 

17-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, 

sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 

 

18-Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve 

etkin kullanabilmek. 

 

19-Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. 

 

20-Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak. 

 

21-Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimseyebilme 

 

22-Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme 

 

23-Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir 

yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

 

24-Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde ve bireysel çalışma, sorumluluk alma 

becerisi kazanmak, Moda Tasarım sürecini planlayabilmek 

 

25-Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde ve bireysel çalışma, sorumluluk alma 

becerisi kazanmak, Moda Tasarım sürecini planlayabilmek 

 

26-Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve 

etkin kullanabilmek. 

 

27-Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgileri kazanmak. 

 

28-Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak. 

 

29-Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. 

1.  

D. Eğitim Öğretim Metotları 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, 

başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak 

şekilde seçilmektedir. 

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında 

kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*: 



 Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1 

Ders Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 

2 

Tartışmalı Ders 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 

3 Özel Destek / 

Yapısal Örnekler 
Önceden planlanmış özel beceriler   

4 
Rol Yapma / Drama Önceden planlanmış özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım 

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler   

6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler   

7 

Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 

8 
Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 

9 
Gösterim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

10 
Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, Bilişim becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

11 

Seminer 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel 

beceriler 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz, özel donanım 

12 

Grup Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta, çevrimiçi 

sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

13 Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu 

öğrenme, teknik gezi ve incelemeler 
  

14 
Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 
Özel donanım 

15 
Ödev 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta 

16 
Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, 

soru geliştirme, yorumlama, sunum 
  



17 İnceleme / Anket 

Çalışması 
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma   

18 

Panel 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz, özel donanım 

19 

Konuk Konuşmacı 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz, 

özel donanım 

20 
Öğrenci Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu 

öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, 

Önceden planlanmış özel beceriler 

  

 

E. Alınacak Derece 

Önlisans 

F. Kabul Koşulları 

Meslek yüksekokulumuz programlarına kayıt yaptırabilmesi için öğrencinin meslek liselerinin ilgili bölümlerinden 

sınavsız geçiş hakkının olması veya YGS’de ilgili puan türünden yeterli puanı almış olması gerekir. 

G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş 

Program Mezunlarının İstihdam Olanakları  

Öğrencilerin kültürel, çağdaş, sosyal, dinamik, geleneksel sanatlarını bilen; teknik, beceri ve bilgilerle donanımlı; tam 

bir tasarım olgusunu günümüz koşullarına göre çözümleyebilen; sanatçı/tasarımcı ve uygulamacı kişiler olmasını 

amaçlamaktadır. Bölümden mezun olanlar Tekstil malzemeleriyle, kavramlarıyla ve teknikleriyle, sanat yapıtları 

üretebilen ve tekstil giyim endüstrisinde öncü fikirleri yakalayıp, bu sektörün istekleri doğrultusunda yurtiçi ve 

yurtdışında talepleri değerlendirebilecek, nitelikli, araştırmacı Tekstil ve Moda tasarımcıları yetiştirilmektedir. Ulusal 

ve uluslararası firmalarda tasarımcı olarak, firmaların görsel tasarım ile ilgili bölümlerinde ve eğitimci olarak 

çalışabilirler. 

Lisans Bölümlerine Geçiş  

Meslek yüksekokuldaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan moda tasarımı programı mezunları, Dikey Geçiş Sınavı’na 

girerek aşağıda belirtilen lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları  

 

Moda Tasarımı  

Moda ve Tekstil Tasarımı  

Sahne Dekorları ve Kostümü 

Tekstil  

Tekstil Mühendisliği  

Tekstil Tasarım  



Tekstil Tasarımı  

Tekstil ve Moda Tasarımı  

 

H. Mezuniyet Koşulları 

Moda tasarımı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda yer alan zorunlu ve seçmeli 

derslerin ( toplam 120 AKTS Karşılığı) bütününü başarıyla tamamlamış olması gerekir. Ayrıca öğrencinin ağırlıklı 

genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Bununla birlikte öğrencinin 30 işgünü süren stajını 

da tamamlaması şarttır. 

J. Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama 

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en 

az % 70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Öğrenciler, her ders için en 

az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, 

laboratuar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı 

%40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir 

dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) 

ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olabilmesi için 

o dersi aldığı dönem not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. 

  



K. Ders Planı – (Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Programı) 

BİRİNCİ YIL 

BİRİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI  TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4 
2 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 12 
3 Temel Sanat Eğitimi 2 1 3 5 

4 Moda Resmi ve İllüstrasyonu 2 1 3 4 

5 Kalıp Hazırlama I 2 1 3 5 

TOPLAM 18 4 22 30 

BİRİNCİ YIL 

İKİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Türk Dili 4 0 4 4 
2 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 12 
3 Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama I 2 1 3 5 

4 Giysi Tasarımı I 2 1 3 4 

5 Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı I 2 1 3 5 

 TOPLAM 18 4 22 30 

 

  



İKİNCİ YIL 

BİRİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Kalıp Hazırlama II 2 1 3 4 

2 Kumaş Yapı Bilgisi 2 0 2 3 

3 Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama II 2 1 3 5 

4 Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı II 2 1 3 5 

5 Giysi Tasarımı II 2 1 3 5 

6 Giysi Üretimi I 2 1 3 5 

7 Teknik İngilizce 2 1 3 3 

TOPLAM 14 6 20 30 

İKİNCİ YIL 

İKİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Kişiye Özel Giysi Tasarımı 2 1 3 3 

2 Drapaj 2 1 3 3 

3 Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı III 2 1 3 4 

4 Proje Geliştirme 2 1 3 4 

5 Sunum Teknikleri 2 1 3 3 

6 Moda Pazarlama 2 0 2 2 

7 Giysi Tarihi 2 0 2 3 

8 Staj/Bitirme Projesi    8 

      

 TOPLAM 14 5 19 30 

 

L.GENEL TOPLAMLAR 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 64 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 19 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI 0 

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ 0 

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 8 

TOPLAM AKTS KREDİSİ 120 

 

M. AÇIKLAMALAR 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Kod OATA151 

Course History of Turkish Revolutıon and 

Atatürk’s Principles  

Code OATA151  



Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup 

Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. Türk inkılâbının anlamını ve 

önemini öğrenirler.Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal 

ve kültürel yönlerini analiz ederler. Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi 

mekanizmalarla tarih sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu 

parlamenter sisteme geçişe kadar Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-

devlet ve toplum tasavvur edildiğini öğrenerek günümüz ile mukayese ederler. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

Sözlü ve görsel anlatım, Tartışma 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

2.Hafta İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

3.Hafta Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Mondros Ateşkes Antlaşması ve 

Tepkiler, Milli Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

4.Hafta Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve Kurulan 

Cemiyetler), Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma 

Faaliyetleri. 

5.Hafta Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması 

ve Misak-ı Milli’yi Kabul Etmesi. T.B.M.M.’nin Açılması 

6.Hafta Kurtuluş Savaşı Dönemi, Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı 

Savaşlar, Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

7.Hafta Ara sınav 

8.Hafta İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921), Cumhuriyet Devrinde İlk 

Siyasi Partiler, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar. 

9.Hafta Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı 

Kanunun Kabulü) ,  Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler 

10.Hafta Atatürk Dönemi  Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış, (Lozan Barışından Sonra 

1923-1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları) 

11.Hafta 1932-1939 Döneminde Türkiye’nin  Dış Politikasındaki Gelişmeler. 

(Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, 

Sadabat Paktı, Hatay Sorunu) 

12.Hafta İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış 

Politikası ve Demokrasiye Geçiş), 

13.Hafta Türk İnkılabının Temel İlkeleri, Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal 

Alandaki İnkılâplar 

14.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

     



edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

     

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

     

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

     

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

     

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

     

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama 

becerisi kazanmak. 

     

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

    x 

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

     

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

     

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

     

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

     

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 1 Kod OYDL151 

Course English Writing Skills 1  Code OYDL151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 



Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 

2.Hafta Writing Bank- How to ask /give phone numbers & repetitions 

3.Hafta Writing Bank-An email –using but and and 

4.Hafta Writing Bank-A product review –writing short sentences about a product 

5.Hafta Writing Bank-An online profile update –using capital letters and full stop 

6.Hafta Writing Bank-A letter –using common letter phrases 

7.Hafta Writing Bank-A day in the life of…-using then and after that 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank-An email invitation –using common email phrases 

10.Hafta Writing Bank-A short Biography of a famous person-joining clauses with when 

11.Hafta Writing Bank-A blog-using commas and apostrophes 

 

12.Hafta Writing Bank-Text Messages- making holiday plans 

13.Hafta Writing Bank –Using international text expressions  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak  Moda Tasarım 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 
kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 
olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Moda Tasarım  alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     



7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Moda Tasarım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 1 Kod OYDL155 

Course Grammar 1 Code OYDL155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3  AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta To Be , Possessive Adjectives ,Position of Adjectives 

2.Hafta There is/are, Present Simple Tense ,Wh- Questions 

3.Hafta Adverbs of Frequency,Like+ing/Want+infinitive, In-On-At 

4.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive form ,Irregular Verbs 

5.Hafta Going to (+,-,? Forms) , Why&Because 

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

7.Hafta Can/Can’t ,Countable/Uncountable Nouns ,Much/Many/a/an/a lot of/any/ some 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Object Pronouns, Modifiers (very,really,quite) ,Have got 

10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

11.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives  



14.Hafta Have to/Has to (Positive,Negative and Question Forms) 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Moda Tasarım 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 
kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 
olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Moda Tasarım alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Moda Tasarım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Kod OYDL153 

Course Reading ve Comprehension Skills 1 Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 



İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 

İşlenen konu başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta 1.3 What’s your favourite film?  

2.3 Friends Connect , 

2.Hafta 4.2 The Info-Bike  

5.2 Rebecca’s Blog 

3.Hafta 6.2 Housework 

7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 8.3 How was your weekend? 

9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 3.3 Mobile Order! 

4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes For Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 7.2 An email Home 

8.2 Street Fashion 

12.Hafta 9.3 Art or Vandalism 

10.2 An Adventure 

13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı Moda Tasarım alanındaki 

güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla 
desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     



3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Moda Tasarım alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Moda Tasarım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Temel Sanat Eğitimi Kod OMOT151 

Course Basic Art Education Code OMOT151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Bu ders kapsamında, düşünce ve tasarımların iki boyutlu anlatım yeteneği ve beceriler 

kazandırmak amaçlanır.Renk ve ton bilgisi öğretilir. 

İngilizce İçerik The source,development,importance,definition of art,basic art principles,colour and 

line 

Ön Koşul  



 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Temel Sanat Eğitimi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

    x 

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

     

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

     

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

     

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

    x 

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

    x 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %60+ Ödev %40)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,9,10 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Nokta, Çizgi ve Doku 

2.Hafta Nokta, Çizgi ve Doku 

3.Hafta Açık-Koyu, Işık-Gölge 

4.Hafta Açık-Koyu, Işık-Gölge, Zıtlık, Denge 

5.Hafta Renk 

6.Hafta Renk Bulma 

7.Hafta Renk Bulma 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Renk Çemberi 

10.Hafta Renk Çemberi 

11.Hafta Ton Bulma 

12.Hafta Ton Bulma 

13.Hafta Ton Skalası Yapma 

14.Hafta Ton Skalası Yapma 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama 

becerisi kazanmak. 

     

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

     

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

  x   

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

 x    

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

    x 

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 

 

Ders Moda Resmi ve İllüstrasyonu Kod OMOT153 

Course PROFESSIONAL TECHNICAL 

DRAWING 

Code OMOT153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Moda Resminde temel moda çizim prensipleri ile ilgili bilgi geliştirmek,serbest çizim 

tekniği geliştirmek,artistik malzeme ve tekniklerle çalışma imkanı sunmak,moda 

anatomisi ile çizim tekniklerini tanıtmak 

İngilizce İçerik Introduce basic fashion drawing principles as line,composition,develop fashion drawing 

techniques with freehand 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %60+ Ödev %40)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,9,10 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Moda Resmi nedir ne işe yarar 

2.Hafta Moda resminde siluet çizme teknikleri 



3.Hafta Moda resminde siluet çizme teknikleri 

4.Hafta Basılı kaynaklardan değişik duruşlarda kopya moda silueti elde edebilmek 

5.Hafta Basılı kaynaklardan değişik duruşlarda kopya moda silueti elde edebilmek 

6.Hafta Basılı kaynaklardan değişik duruşlarda kopya moda silueti elde edebilmek 

7.Hafta Moda resminde siluet analizi yapabilmek 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Siluete  model giydirme teknikleri 

10.Hafta Siluete  model giydirme teknikleri 

11.Hafta Kumaş ve giysi çizimleri yapabilmek 

12.Hafta Geliştirilen giysi formlarını tamamlayan aksesuarları çizebilmek 

13.Hafta Proje Çalışması 

14.Hafta Proje Çalışması 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Moda Resmi ve İllüstrasyonu Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

     

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

  x   

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

     

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

     

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

   x  

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

     

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama 

becerisi kazanmak. 

     

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     



9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

     

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

     

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

    x 

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

     

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 

 

Ders Kalıp Hazırlama I Kod OMOT155 

Course Develop patterns I Code OMOT155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Bu ders kapsamında, öğrenci ölçü alma, düz dar etek, parçalı, kloş, tam daire ve pantolon 

etek, penssiz temel beden kalıbı ve basit tişört kalıbı çizimi yapabilmeyi öğrenecektir. 

İngilizce İçerik In this course, students taking measurements, straight narrow skirt, split, flared, full 

circle skirts and pants, T-shirts penssiz basic body pattern and mold will learn how to 

make simple drawings. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %80+ Ödev %20)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,9,10,14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ölçü alma teknikleri, Giysi İçin ölçü almak 

2.Hafta Düz dar etek kalıbı 

3.Hafta Düz dar etek ve astar şablonu 

4.Hafta Etek kalıpları uygunluk kontrolü, Düz dar etek ve astar serileme işlemleri 

5.Hafta Parçalı etek kalıbı, Pantolon etek kalıbı 

6.Hafta Kloş etek, Tam daire etek kalıbı 

7.Hafta Model uygulamalı etek 

8.Hafta Ara sınav 



9.Hafta Model uygulamalı etek 

10.Hafta Model uygulamalı etek pastal planı Model uygulamalı etek ana ve yardımcı malzeme 

hesabı 

11.Hafta Penssiz temel beden ve kol kalıbı 

12.Hafta Penssiz temel beden ve kol kalıbı, Penssiz temel beden ve kol şablon kalıbı 

13.Hafta Penssiz temel beden kalıpları uygunluk kontrolü 

14.Hafta Penssiz temel beden ve kol serileme işlemleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Kalıp Hazırlama I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

  x   

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

   x  

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri 

izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

     

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

     

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

   x  

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

     

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama 

becerisi kazanmak. 

  x   

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     



11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

    x 

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

   x  

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve çizim 

tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

   x  

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

   x  

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 

 

 

Ders Türk Dili  Kod OTRD 152 

Course  Code OTRD 152 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım 

bozuklukları, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, 

hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Bu derse ait bir ön koşul bulunmamaktadır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Cümle türler, yapısına göre cümlelerin özellikleri 

2.Hafta 
  Yazım kuralları 



  

3.Hafta Birleşik sözcüklerin yazımı 

4.Hafta Noktalama işaretleri ve özellikleri 

5.Hafta Anlatım bozuklukları 

6.Hafta  Yapı bakımından anlatım bozuklukları 

7.Hafta Kompozisyon bilgisi 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Anlatım biçimleri 

10.Hafta Düşünceyi geliştirme yolları 

11.Hafta Yazılı anlatım türleri 

12.Hafta Sözlü anlatım türleri 

13.Hafta Sözlü anlatım türleri 

14.Hafta   Bilimsel yazı yazma teknikleri; atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Türk Dili Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

     

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

     

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

     

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

     



5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

     

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

     

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama 

becerisi kazanmak. 

     

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

    x 

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

     

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

     

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

     

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

     

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 2 Kod OYDL152 

Course English Writing Skills 2 Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 



Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 

5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation 

marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  

11.Hafta Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 

 

12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu II  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Moda Tasarım 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 
kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 
olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Moda Tasarım alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      



9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Moda Tasarım  alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 2 Kod OYDL156 

Course Grammar 2 Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive,negative and question forms,Irregular 

Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form,Why and Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives,A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals ,This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs;Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers ;very, really, quite ,Have Got/Has Got  

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs  

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun ,Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 

14.Hafta Be going to ,Infinitive of purpose ,Like and would like 



General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu II  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Moda Tasarım 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 
kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 
olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4  Moda Tasarım alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Moda Tasarım  alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 

2 

Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 



İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  

 

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu II  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Moda Tasarım 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 
kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 
olabilir. 

     



2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Moda Tasarım alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Moda Tasarım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

Ders Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama I Kod OMOT152 

Course Computer Aided Develop Patterns I Code OMOT152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Hazır giyim işletmelerinde kullanılan Gerber V8/V9 sistemlerinin tanıtımı, sisteminin 

kullanımı, parametre ve standart dosyaların düzenlenmesi, serilendirilecek noktaların ve 

serilendirme değerlerinin belirlenmesi, seri kural tablosunun hazırlanması, kalıp tasarım 

programının (PDS) tanıtımı, kontrolü, kalıp çizdirimi, kesim planı dosyalarının 

düzenlenmesi. 

İngilizce İçerik Used in garment enterprises Gerber V8/V9 systems, presentation, Gerber V8/V9 use of 

the system parameters and standard files, arranging and Series Values in Series points to 

determine the serial rule table preparation, mold design software (PDS), the introduction 

of control, çizdirimi die cutting plan files regulation. 

Ön Koşul  



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %80+ Ödev %20)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,9,10,14,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Gerber V8/V9 programlarının tanımı 

2.Hafta Çalışma alanı yaratma, çalışılacak alanı seçme 

3.Hafta Çalışılacak modele ait büyüme tablosu hazırlama 

4.Hafta Doğru girilen kalıpları kontrol etme, çeşitli yaka modelleri uygulama 

5.Hafta Digitizera yerleştirip kalıp girişi yapma 

6.Hafta Pattern Dizayn Sistem de kalıpları düzeltme, Kalıp serilerini plotterde çizdirme 

7.Hafta Pastal hazırlık dosyasını doldurma 

8.Hafta Pastal yapım bölümünde pastal hazırlama 

9.Hafta ARA SINAV 

10.Hafta Pastal planını kontrol etme ve serime gönderme 

11.Hafta Pastal bölümüne kesim emri ile pastal planını gönderme 

12.Hafta Pastalı diskete kaydedip cutter a gönderme 

13.Hafta Parça çizimi için plotter da parça çizdirme 

14.Hafta Pattern Dizayn Sistem´e model uygulama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

   x  

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

    x 



3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

   x  

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

    x 

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

  x   

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

  x   

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazanmak. 

    x 

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

    x 

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

    x 

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

     

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

     

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 

Ders Giysi Tasarımı I Kod OMOT152 

Course Clothing Design 1 Code OMOT152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Bu ders kapsamında, Tasarım skeçleri silüet, detaylar, kumaşlar, baskı, işlemeler ve 

renkleri gösterir. Mod, Hikaye, Renk paftaları üzerine çalışılır ve elbise formları 

üzerinde belirlenen konsept doğrultusunda sanatsal tasarımlar oluşturulur. 

İngilizce İçerik In this course, design sketches silhouette, detail, fabric, printing, processing, and shows 

colors. Mode, Story, working on layouts and colors in accord with the concept of artistic 

designs on the dress form is created. 



Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %80+ Ödev %20)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,9,10,14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Tema belirlemek 

2.Hafta Tema belirlemek 

3.Hafta Tasarım panosu hazırlamak 

4.Hafta Tasarım panosu hazırlamak 

5.Hafta Model geliştirme ve modelden model geliştirme 

6.Hafta Model geliştirme ve modelden model geliştirme 

7.Hafta Modele uygun aksesuar çizimi yapmak 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Seçilen modelin artistik çizimini yapmak 

10.Hafta Seçilen modelin artistik çizimini yapmak 

11.Hafta Seçilen modelin kalıbını hazırlamak 

12.Hafta Seçilen modelin kalıbını hazırlamak 

13.Hafta Örnek ürün hazırlamak 

14.Hafta Gerçek ürün hazırlamak 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Giysi Tasarımı I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

  x   



2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

   x  

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

     

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

     

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

   x  

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

     

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazanmak. 

  x   

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

     

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

    x 

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

   x  

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

   x  

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 

Ders Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı I Kod OMOT154 

Course Computer Aided Clothing Design 1 Code OMOT154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Bu ders kapsamında Adobe Ilustartor programında geometrik çizim komutları, 

düzenleme komutları, renklendirme ve kaydetme komutları kullanabilecek, mesleki 

teknik çizim yapabilecek, çizimler üzerinde dokulandırma ve renklendirme yapabilecek 

ve sunum dosyası hazırlayabileceklerdir. 



İngilizce İçerik This course geometric drawing commands, editing commands, coloring and can be used 

to save commands to perform professional technical drawing, texturing and coloring to 

make the drawings and will be able to prepare a presentation file with Adobe Illustrator 

design program. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %80+ Ödev %20)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,9,10,14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Adobe Ilustartor programının toollarının analatımı. 

2.Hafta Adobe Ilustartor programının toollarının analatımı. 

3.Hafta Adobe Ilustartor programının toollarının analatımı. 

4.Hafta Adobe Ilustartor programının toollarının analatımı. 

5.Hafta Programda öğrenilen toollarla örnek hareketsiz giysi teknik çizimi yapmak.  

6.Hafta Programda öğrenilen toollarla örnek hareketsiz giysi teknik çizimi yapmak. 

7.Hafta Programda öğrenilen toollarla örnek hareketsiz giysi teknik çizimi yapmak. 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Programda öğrenilen toollarla örnek hareketli giysi teknik çizimi yapmak. 

10.Hafta Programda öğrenilen toollarla örnek hareketli giysi teknik çizimi yapmak. 

11.Hafta Programda öğrenilen toollarla örnek hareketli giysi teknik çizimi yapmak., dokulandırma 

ve renklendirme 

12.Hafta Programda öğrenilen toollarla örnek hareketli giysi teknik çizimi yapmak., dokulandırma 

ve renklendirme 

13.Hafta Programda öğrenilen toollarla örnek hareketli giysi teknik çizimi yapmak., dokulandırma 

ve renklendirme 

14.Hafta Sunum dosyası hazırlamak 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı 1 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 



Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

  x   

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

   x  

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

   x  

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

   x  

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

   x  

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

     

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazanmak. 

  x   

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

 x    

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

   x  

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

  x   

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

   x  

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 

Ders Kalıp Hazırlama II Kod OMOT251 

Course  Code OMOT251 



Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik kaydırmaları, kapanma payı çizimleri, pensli temel beden kalıbı hazırlama ve seri çizimi 

yapabilme, yaka, manşet, bluz, temel pantolon kalıbı çıkarabilme yeterlikleri 

kazanacaktır. 

İngilizce İçerik shift, the closing share drawings, preparation of pliers and line drawings make basic 

body pattern, collar, cuffs, blouses, pants will gain competencies to derive the basic 

mold. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %80+ Ödev %20)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,9,10,14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Penssiz temel beden ve kol kalıbı 

2.Hafta Penssiz temel beden ve kol kalıbı  

3.Hafta Penssiz temel beden ve kol şablon kalıbı 

4.Hafta Penssiz temel beden kalıpları uygunluk kontrolü 

Penssiz temel beden ve kol serileme işlemleri 

5.Hafta Pens kaydırmaları 

6.Hafta Kapanma payı çizimleri Yaka çizimleri 

7.Hafta Kol ve manşet çizimleri 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Model uygulamalı bluz kalıbı 

10.Hafta Model uygulamalı bluz kalıbı, Bluz kalıbı vücuda uygunluk kontrolü 

11.Hafta Bluz pastal planı, Bluz ana ve yardımcı malzeme hesabı 

12.Hafta Temel kadın pantolon şablonu,  Pantolon kalıbı vücuda uygunluk kontrolü 

13.Hafta Pantolon kalıbı seri çizimi, Model uygulamalı kadın pantolon kalıbı 

14.Hafta Model uygulamalı kadın pantolon kalıbı, Kalıbın vücuda uygunluk kontrolü 

Model uygulamalı pantolon pastal planı, Model uygulamalı pantolon ana ve 

yardımcı malzeme hesabı 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Kalıp Hazırlama II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 



Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

   x  

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

  x   

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

     

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

     

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

    x 

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

     

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazanmak. 

  x   

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

     

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

  x   

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

  x   

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

   x  

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 

Ders Kumaş Yapı Bilgisi Kod OMOT253 

Course Fabric Structure İnformation Code OMOT253 



Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Yapılacak kumaşın deseninde kullanılacak iplik ve özellikleri, kullanılacak örgü ve 

özelliklerine ait detaylı bilgilerin aktarılması 

İngilizce İçerik The fabrics to be used in the pattern and characteristics of the yarn, transmission of the 

detailed information of the mesh to be used and properties 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %80+ Ödev %20)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,9,10,14,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dokuma kumaş üretiminde temel işlemler 

2.Hafta Örgü raporu-tahar ve armür 

3.Hafta Desen tahar ve armür planları arasındaki ilişkiler 

4.Hafta Tahar çeşitleri 

5.Hafta Ana ölgüler 

6.Hafta Bezayağı örgüsü ve türevleri 

7.Hafta Çözgü ve Atkı ripsi 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Rips örgüsü 

10.Hafta Panama örgüleri 

11.Hafta Dimi örgüleri 

12.Hafta Saten örgüleri ve türevleri 

13.Hafta Kumaş analizine göre hesapları 

14.Hafta Kumaş analizine göre hesapları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 



Kumaş Yapı Bilgisi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

    x 

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

     

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

     

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

   x  

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

    x 

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

     

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazanmak. 

    x 

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

   x  

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

     

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

   x  

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

   x  

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

  x   

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 

 



Ders Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama II Kod OMOT255 

Course Computer Aided Pattern II Code OMOT255 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Bu derste Gerber V9 bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonlar, sistemi oluşturan 

donanımlar, etek, bluz, pantolon kalıpları hazırlama ve serilendirme ve pastal hazırlama 

gösterilir. 

İngilizce İçerik Gerber V9 Computerized pattern system functions in this course, the system creates 

hardware, skirts, blouses, pants pattern and marker making preparation and sequencing 

are shown. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %80+ Ödev %20)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,9,10,14,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Bilgisayarlı Kalıp Sistemindeki Fonksiyonlar 

2.Hafta Bilgisayarlı Kalıp Sistemindeki Fonksiyonlar 

3.Hafta Bilgisayarlı Kalıp Sistemini Oluşturan Donanımlar 

4.Hafta Bilgisayarlı Kalıp Sistemini Oluşturan Donanımlar 

5.Hafta Bilgisayarlı Kalıp Sisteminde Etek Kalıpları 

6.Hafta Bilgisayarlı Kalıp Sisteminde Etek Kalıpları 

7.Hafta Bilgisayarlı Kalıp Sisteminde Etek Kalıpları 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Bilgisayarlı Kalıp Sisteminde Bluz Kalıpları 

10.Hafta Bilgisayarlı Kalıp Sisteminde Bluz Kalıpları 

11.Hafta Bilgisayarlı Kalıp Sisteminde Pantolon Kalıpları 

12.Hafta Bilgisayarlı Kalıp Sisteminde Pantolon Kalıpları 

13.Hafta Bilgisayarlı Kalıp Sisteminde Serileme 

14.Hafta Bilgisayarlı Kalıp Sisteminde Pastal Planı 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

   x  

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

    x 

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

   x  

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

    x 

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

  x   

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

  x   

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazanmak. 

    x 

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

    x 

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

    x 

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

     

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

     

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 



 

Ders Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı II Kod OMOT257 

Course Computer Aided Clothing Design II Code OMOT257 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Adobe Photoshop programI hakkında bilgi verilir. 

İngilizce İçerik Information about the Adobe Photoshop Design program. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %80+ Ödev %20)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,9,10,14,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Adobe Photoshop Program hakkında bilgi verme, kullanılacak toolların tanıtımı.  

2.Hafta Program içindeki kullanılacak toolların tanıtımı ve kullanımı. 

3.Hafta Program içindeki kullanılacak toolların tanıtımı ve kullanımı. 

4.Hafta Program içindeki kullanılacak toolların tanıtımı ve kullanımı. 

5.Hafta Program içindeki kullanılacak toollarla örnek tasarım uygulaması 

6.Hafta Program içindeki kullanılacak toollarla örnek tasarım uygulaması 

7.Hafta Program içindeki kullanılacak toollarla örnek tasarım uygulaması 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Program içindeki kullanılacak toollarla örnek tasarım uygulaması 

10.Hafta Program içindeki kullanılacak toollarla örnek tasarım uygulaması 

11.Hafta Koleksiyon hazırlama 

12.Hafta Koleksiyon hazırlama 

13.Hafta Koleksiyon hazırlama 

14.Hafta Koleksiyon hazırlama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 



Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

   x  

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

    x 

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

   x  

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

    x 

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

  x   

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

     

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazanmak. 

  x   

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

  x   

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

    x 

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

     

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

   x  

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 



Ders Giysi Tasarımı II Kod OMOT259 

Course Clothing Design II Code OMOT259 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Bu ders kapsamında, Sanatsal ve teknik ağırlıklı özgün tasarımlar yapabilmek için Moda 

tasarımcısı yetiştirme amaçlı programlar anlatılmaktadır. 

 

İngilizce İçerik In this course, fashion designer describes the training programs intended to make artistic 

and technical weighted original design. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %80+ Ödev %20)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,9,10,14,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Tasarıma hazırlık çalışmaları. 

2.Hafta Verilen örneklerin kaynak belirlenerek ön çalışmaları 

3.Hafta Kaynağın yazılı ve görsel örneklerle dosyalanması 

4.Hafta Kaynağın soyutlanması- alternatif biçim çalışmaları. 

5.Hafta Silüet üzerine eskiz çalışmaları 

6.Hafta Eskiz çalışmalarının devamı. 

7.Hafta Eskiz çalışmalarının devamı. 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Belirlenen koleksiyonun detaylandırılması. 

10.Hafta Koleksiyon çalışmaları-eleştiriler 

11.Hafta Renk malzeme aksesuar önerileri 

12.Hafta Renklendirme çalışmaları 

13.Hafta Pafta boyutlarına göre ölçülendirme. 

14.Hafta Koleksiyondan seçilen giysilerin, çalışmalarının uygulanması ve Proje sunumu 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Giysi Tasarımı II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

   x  

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

   x  

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

     

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

     

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

    x 

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

   x  

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazanmak. 

  x   

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

    x 

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

    x 

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

   x  

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

    x 

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 



 

Ders Giysi Tarihi Kod OMOT261 

 

Ders Giysi Üretimi I Kod OMOT261 

Course Clothing Production I Code OMOT261 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Bu ders kapsamında öğrenci tasarımlarını dikebilecek uygulama bilgisine sahip olur. 

İngilizce İçerik In this course, students will have knowledge of the design of the application that can be 

steep. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %80+ Ödev %20)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,9,10,14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kumaş Serimi Yapma, Kesim Yapma 

2.Hafta Üretime Hazırlık İşlemleri 

3.Hafta Düz Sanayi Dikiş Makinelerini Dikime Hazırlanması, Düz Sanayi Dikiş Makinesinin 

Kullanımı 

4.Hafta Düz Sanayi Dikiş Makinesini Kullanımı Düz Sanayi Dikiş Makinesinin Temizlik ve 

Bakımı 

5.Hafta Overlok Makinesini Kullanmak, Overlok Makinesinin Temizlik ve Bakımını Yapılması 

6.Hafta Ütü ve Ütüleme Ortamı 

7.Hafta Etek Yırtmacı Teknik Çalışmaları 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Fermuar Teknik Çalışmaları 

10.Hafta Kemerle Bel Temizleme Teknik Çalışmaları 

11.Hafta Kemersiz Bel Temizleme Teknik Çalışmaları 

12.Hafta Etek Kesimi Yapma 

13.Hafta Etek Dikimi Yapma 

14.Hafta Etek Son Ütü ve Son Kontrolü Yapma 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 



 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Giysi Üretimi I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

  x   

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

   x  

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

     

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

     

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

   x  

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

     

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama 

becerisi kazanmak. 

   x  

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

    x 

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

   x  

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

     



14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

     

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 

 

Ders Teknik İngilizce Kod OMOT263 

Course 
Professional Foreign Language 

 

Code OMOT263 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Sektörde kullanılan temel tasarıma ve tekstile yönelik İngilizce ifadelerin öğrenilmesini 

amaçlar. 

İngilizce İçerik Which aims to learn the basic English phrases for use in design and textile industry. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %80+ Ödev %20)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,9,10,14,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Mesleki Yabancı Dil yeterliliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin 

güncelleştirilerek tekrarı 

2.Hafta İnsan Figür çiziminde kullanılan terimler ve beden parçalarının terminolojik olarak 

açıklanılması 

3.Hafta Giysi konstrüksiyonunda kullanılan, yaka, kol, manşet v.b. tipolojik olarak 

sınıflandırılması ve bu giysi 

parçalarının terminolojik ifade biçimlerinin açıklanması 

4.Hafta Moda Tasarımında kullanılan ifade biçimlerinin (Phrasel Verbler, sıfatla v.b.) açıklanması, 

cümle içinde kullanılması. 1. Quiz'in yapılması 

5.Hafta Giysilerin Sınıflandırılması (Length, Cuts, Hems, Waistlines v.b.) ve kıyafetlerin tekstil 

tarihinde ki ifade 

biçimleri. 

6.Hafta Giysilerin Sınıflandırılmasındaki teknik detayların incelenmesi 

7.Hafta Bir koleksiyonu oluşturan Giysi parçalarının isimlendirilmesi, sınıflandırılması. (Pantolon, 

elbise, mont v.b; Aksesuar ve iç giyim) 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Giysi ölçülerinin uluslararası ifade biçimleri Ders 

10.Hafta Kumaş türlerine genel bakış. 

11.Hafta Renk bilgisi, 2. Quiz 

12.Hafta Kostüm tarihindeki giysilere genel bakış 



13.Hafta Kostüm tarihindeki giysilere genel bakış  

14.Hafta Moda Tarihindeki giysilere genel bakış 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Mesleki Yabancı Dil Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

     

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

  x   

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

  x   

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

     

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

 x    

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

  x   

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazanmak. 

     

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

    x 

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

     

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

     



13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

     

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

     

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme     x  

 

Ders Kişiye Özel Giysi Tasarımı Kod OMOT252 

Course  Code OMOT252 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Kişiye özel giysiyi giyecek kişinin vücut tipine göre modelin belirlenmesi ve dikilip 

teslim edilmesi sürecini kapsamaktadır. 

İngilizce İçerik People wear special clothing to determine the model according to the person's body type 

and covers the standing delivery process. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %80+ Ödev %20)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,3,9,13 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kişiye özel giysi tasarımı hakkında genel bilgiler. Kişiye özel giysi tasarımının hangi 

amaçla kullanılacağını tespit edilmesi 

2.Hafta Kişiye özel giysiyi giyecek kişinin vücut tipine göre model belirlenmesi 

3.Hafta Kişiye özel giysi tasarımının çizimini ve illüstrasyonunun yapılması 

4.Hafta Çizimi yapılan Kişiye özel giysi tasarımının müşteriye sunarak fikrinin alınması. 

5.Hafta Onaylanan kişiye özel giysi tasarımının, amacına uygun kumaş tipinin belirlenmesi 

6.Hafta Onaylanan kişiye özel giysi tasarımının amacına uygun aksesuarlarını belirlenmesi 

7.Hafta Kişiye özel giysiyi kullanacak kişinin ölçülerini alıp, Fuar, moda günleri, sergi vb 

katılması 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Kişiye özel tasarımın kalıp hazırlama tekniklerine göre kalıbını hazırlanması 

10.Hafta Uygun kumaş seçilen ve kişiye özel tasarımın kesimini yapılması 

11.Hafta Kişiye özel giysi tasarımının giyecek kişi üzerinde provasını yapabilmesi 

12.Hafta Kişiye özel giysi tasarımının dikiminin yapabilmesi 

13.Hafta Kişiye özel giysi tasarımının dikiminin yapabilmesi 

14.Hafta Kişiye özel giysi tasarımını aksesuarları ile birlikte hazır hale getirilmesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Kişiye Özel Giysi Tasarımı Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

   x  

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

   x  

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

   x  

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

     

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

    x 

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

   x  

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazanmak. 

   x  

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

   x  

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

    x 



13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

  x   

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

   x  

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 

Ders Drapaj Kod OMOT254 

Course Drapaj Code OMOT254 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Bu ders kapsamında, drapaj tekniği kullanılarak kalıp çıkarılması eğitimi verilir. 

İngilizce İçerik In this course, the removal of the mold using the draping technique training is provided. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %80+ Ödev %20)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,9,10,14, 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Drapaj tekniğinin  genel olarak tanıtımı. 

2.Hafta Konuya uygun model araştırmalarının yapılması ve model seçimi 

3.Hafta Prova mankeninin model uygulamaya hazırlanması. 

4.Hafta Modelin ana hatlarının mankene aktarılması. 

5.Hafta Simetrik elbise modelinin kumaş veya kağıttan drapajına başlanması 

6.Hafta Simetrik elbise modelinin kumaş veya kağıttan drapajına devam 

7.Hafta Yapılan drapajın giysi kalıbı haline dönüştürülmesi 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Giysinin provasının yapılması 

10.Hafta Provası yapılan giysinin biçilmesi. 

11.Hafta Uygulama 

12.Hafta Uygulama 

13.Hafta Uygulama 

14.Hafta Uygulama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 



 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Drapaj Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

  x   

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

     

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

  x   

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

     

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

    x 

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

     

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazanmak. 

  x   

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

   x  

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

   x  



13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

     

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

   x  

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 

Ders Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı III Kod OMOT256 

Course Computer Aided Clothing Design III Code OMOT256 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Bu ders kapsamında  Adobe photoshop ve Adobe Ilustrator prorgramlarını beraber 

kullanarak tasarım yapılabilecek.Ve bu tasarımlar pafta haline getirilerek, mesleki teknik 

çizim yapabilecek, Siluet çizilebilecek,çizimler üzerinde dokulandırma ve renklendirme 

yapabilecek ve sunum dosyası hazırlayabileceklerdir. 

İngilizce İçerik This course geometric drawing commands, editing commands, coloring and can be used 

to save commands to perform professional technical drawing, texturing and coloring to 

make the drawings and will be able to prepare a presentation file with Adobe photoshop 

and Adobe Ilustrator programs. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %80+ Ödev %20)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,9,10,14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Geometrik çizim komutlarını kullanmak 

2.Hafta Düzenleme komutlarını kullanmak 

3.Hafta Renklendirme komutlarını kullanmak 

4.Hafta Kaydetme komutlarını kullanmak 

5.Hafta Bilgisayarda insan figürü çizmek 

6.Hafta Bilgisayarda insan figürü çizmek 

7.Hafta Bilgisayarda insan figürü çizmek 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Bilgisayarda giysi illüstrasyonu yapmak 

10.Hafta Bilgisayarda giysi illüstrasyonu yapmak 

11.Hafta Bilgisayarda dokulandırma ve renklendirme 

12.Hafta Bilgisayarda dokulandırma ve renklendirme 

13.Hafta Sunum dosyası hazırlamak 

14.Hafta Sunum dosyası hazırlamak 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı III Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

  x   

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

   x  

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

   x  

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

   x  

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

   x  

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

     

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama 

becerisi kazanmak. 

  x   

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

 x    



12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

   x  

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

  x   

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

   x  

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 

Ders Proje Geliştirme Kod OMOT258 

Course Project Development Code OMOT258 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Uygulamalı proje planlama ve hazırlama 

İngilizce İçerik Applied project planning and preparation 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %80+ Ödev %20)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,5,6,13,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Proje Konusu Teması Belirleme 

2.Hafta Belirlenen proje temasının tartışılması. 

3.Hafta Bilgi ve Görsel Toplama 

4.Hafta Malzeme araştırması ve sunumu 

5.Hafta Temaya ve malzemeye göre yapılacak ürünün görsel taslak çizimi 

6.Hafta Projeyi Planlama 

7.Hafta Projeyi Planlama 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Projeyi Yürütme 

10.Hafta Projeyi Yürütme 

11.Hafta Projeyi Yürütme 

12.Hafta Projeyi Yürütme 

13.Hafta Projeyi Yürütme 

14.Hafta Projeyi Yürütme 



Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Proje Geliştirme Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

   x  

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

  x   

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

  x   

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

 x    

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

   x  

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

    x 

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazanmak. 

   x  

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     



11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

  x   

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

  x   

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

     

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

   x  

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 

Ders Sunum Teknikleri Kod OMOT260 

Course Presentation Techniques Code OMOT260 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Hazırlanacak kişisel portfolyoların, çeşitli artistik, teknik ve pratik çalışmalarını içerir. 

İngilizce İçerik Be prepared personal portfolio of a variety of artistic, technical, and includes practical 

work. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %80+ Ödev %20)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,13,17 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ürün Sunma teknikleri hakkında genel bilgiler 

2.Hafta Ürün sunarken gerekli elektronik ortamların incelenmesi ve belirlenmesi 

3.Hafta Fuar, Moda Günleri, Sergi vb. katılmak için gerekli unsurların incelenmesi 

4.Hafta Fuar, Moda Günleri, Sergi Vb. katılmak için gerekli unsurların incelenmesi 

5.Hafta Defile hazırlarken gerekli unsurların incelenmesi 

6.Hafta Vitrin hazırlarken gerekli unsurların incelenmesi 

7.Hafta Katalog hazırlarken gerekli unsurların incelenmesi 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Portfolyo hazırlama teknikleri hakkında genel bilgiler 

10.Hafta Portfolyo için gerekli malzemenin  seçilmesi 

11.Hafta Yaratıcı Portfolyo Tasarımı Yapmak 



12.Hafta Yaratıcı Portfolyo Tasarımı Yapmak 

13.Hafta Kartvizit ve CV Hazırlanması 

14.Hafta Portfolyo Sunumları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Sunum Teknikleri Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

  x   

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

  x   

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

  x   

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

  x   

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya 

yönelik kurallarını öğrenebilme 

   x  

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım 

içinde ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda 

Tasarım sürecini planlayabilmek 

  x   

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazanmak. 

   x  

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     



11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

     

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

     

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

     

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

     

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 

Ders Moda Pazarlama Kod OMOT262 

Course 
Fashion Marketing 

Code OMOT262 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 2 

İçerik Dersin içeriği moda tasarımı ve pazarlama etkileşimleri, moda pazarlama stratejileri, 

ulusal ve uluslararası moda ürünleri ticareti ve firmaların iş akış sistemlerinin 

incelenmesi, moda pazarlamada kullanılan ticari terimler ve açıklamaları, görsel 

pazarlama yöntemlerini kapsar. 

İngilizce İçerik The content of the course in fashion design and marketing interactions, fashion 

marketing strategies, trade national and international fashion products and firms to 

investigate the workflow system, the commercial terms and definitions used in fashion 

marketing, covers the visual marketing. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %80+ Ödev %20)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,5,7,13,17 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Pazarlama araştırmalarını incelemek 

2.Hafta Pazarlama araştırmalarını incelemek 

3.Hafta Pazarlama araştırmalarını incelemek 

4.Hafta Ürün oluşturma ve marka çalışmalarını incelemek 

5.Hafta Ürün oluşturma ve marka çalışmalarını incelemek 

6.Hafta Fiyatlandırma çalışmalarını incelemek 

7.Hafta Fiyatlandırma çalışmalarını incelemek 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Dağıtım kanallarını tanımak ve incelemek 



10.Hafta Dağıtım kanallarını tanımak ve incelemek 

11.Hafta Tutundurma çalışmalarını tanımak ve incelemek 

12.Hafta Tutundurma çalışmalarını tanımak ve incelemek 

13.Hafta Türk hazır giyim sektörü moda pazarlama yapısı ve stratejilerini incelemek 

14.Hafta Türk hazır giyim sektörü moda pazarlama yapısı ve stratejilerini incelemek 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Moda Pazarlama Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

    x 

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

     

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

   x  

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

     

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya 

yönelik kurallarını öğrenebilme 

     

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım 

içinde ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda 

Tasarım sürecini planlayabilmek 

   x  

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazanmak. 

   x  

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     



10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

     

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

     

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

     

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

     

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       

 

 

Ders Giysi Tarihi Kod OMOT264 

Course COSTUME HISTORY Code        OMOT264 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Rönesans dönemi giyimleri, Barok dönemi giyimleri, Rokoko dönemi giyimleri, 19 ve 

20.yy´da Avrupa´da giyim, Türk giyimleri 

İngilizce İçerik Renaissance ,Baroc,Rokoko period dresses,19,20th century European fashions,Türkish 

dresses.Recognize the concepts based to garments,estimates the developments of the 

concepts in the historical process 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %80+ Ödev %20)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Giysinin Medeniyetlere göre incelenmesi,  İlkçağ 

2.Hafta Giysinin Medeniyetlere göre incelenmesi,  Orta Çağ 

3.Hafta Giysinin Medeniyetlere göre incelenmesi,  Yeni Çağ 

4.Hafta Giysinin Medeniyetlere göre incelenmesi,  Yakın Çağ 

5.Hafta Giysinin Coğrafi özelliklere göre incelenmesi, iklim koşulları sebebiyle oluşan giysi 

özelliklerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi 

6.Hafta Giysinin Kültürel özelliklere göre incelenmesi, dinsel, etnografik, folklorik açıdan 

karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi 

7.Hafta Türk Giysi Tarihinin incelenmesi, Osmanlı,Selçuklu,Cumhuriyet Dönemi 



8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta 1920, 30 ve 40’li yıllarda Moda ve Trendler 

10.Hafta 1950’ 60 ve 70’li yıllarda Moda ve Trendler 

11.Hafta 1980’li ve 90’lı yıllarda Moda ve Trendler 

12.Hafta 2000’li yıllarda Moda ve Trendler 

13.Hafta 1940’lardan günümüze Çağdaş Sanat Tarihi 

14.Hafta 1940’lardan günümüze Çağdaş Sanat Tarihi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Giysi Tarihi Giriş Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

  X   

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

     

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

     

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

     

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik 

kurallarını öğrenebilme 

     

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım içinde 

ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda Tasarım 

sürecini planlayabilmek 

 X    

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama 

becerisi kazanmak. 

     

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

     

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

     

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

     

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

     

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme      X 

 

 



Ders Staj/Bitirme Projesi Kod  

Course 
 

Code  

Krediler Teori:  Uygulama:  Kredi:  AKTS: 8 

İçerik Kamu veya özel kuruluşlardaki üretim ve hizmet süreçlerini işyerinde uygulamaktır. 

Yada program başkanın verdiği sataj projesi tamamlanıp teslim edilir. 

 

İngilizce İçerik Production and service processes in public or private institutions to implement in the 

workplace. 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,5,6,9,12,13,14,17 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Öğrencilerin uygulama yapacağı kuruluşun belirlenmesi ve dağılımın yapılması 

2.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

3.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

4.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

5.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

6.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

7.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

8.Hafta Ara rapor sunumu 

9.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

10.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

11.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

12.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

13.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

14.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 



 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Zorunlu Staj- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip 

olmak. 

    x 

2 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları 

ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 

   x  

3 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 

    x 

4 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını 

kullanabilme becerisi kazanmak. 

   x  

5 Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya 

yönelik kurallarını öğrenebilme 

   x  

6 Alanı ile ilgili problemlerle karşılaştığında çözüm yolu bulma, takım 

içinde ve bireysel çalışma, sorumluluk alma becerisi kazanmak, Moda 

Tasarım sürecini planlayabilmek 

    x 

7 Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazanmak. 

    x 

8 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

     

9 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

10 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili 

temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 

     

11 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini 

kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme 

becerisini kazanmak. 

  x   

12 Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma 

Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini 

geliştirebilme 

   x  

13 Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve 

çizim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenebilme 

    x 

14 Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüştürme aşamalarında özgünlük 

becerilerini geliştirebilme 

   x  

15 Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olabilme       



 


